NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av: TK
Referent: HML

Tilstede
Terje Krogh – President
Tor Arild Jacobsen – Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Jan Stalder– Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Evy Hoel – Varamedlem
Åge Pedersen - Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M Lund (HML) - Forbundssekretær/
sponsorkoordinator

Saksnr.

Utstedt:

23.3.2020

Sted:
Dato:

Gardermoen Bed & Breakfast
09.03.2020

Meldt forfall:

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 16:00.

01-18

Min Katt - Gjennomgang av status og fremdrift.
Betalingsmodul – Framdrift på betalingsmodul som forespeilet. Flere og flere klubber er
nå klare med betalingsmodul. Online betalingsløsning for NRR (stamtavler mm) er også
planlagt i løpet av våren. Dette er nå noe avhengig av smittesituasjonen og korona, da det
bør implementeres og testes ut på kontoret i fellesskap. Brukermanualer vil lages etter
denne implementeringen.
Det ble bestilt noen tilpasninger i systemet i forkant av GF, hovedsakelig statistikk på totalt
antall registrerte titler pr år. Det er også gjort endringer (kostnadsfritt) for å gjøre
programmet mere kompatibelt til bruk på store utstillinger. Dette skulle vært testet ut på
SWS 2020, men bortfaller dessverre da utstillingen er avlyst.

09-19

GF 2020 – Referat sendes ut når det foreligger fra referentene. Styret konstituerte seg.
Lovkomiteen ser på endringer i lovverket i forhold til forslag vedtatt med øyeblikkelig
virkning. Neste års GF er booket på Olavsgaard 12-14. mars 2021. (uke 10 ihht GL).
Olavsgaard innfridde på alle måter, og det har kun kommet positive tilbakemeldinger og
oppfordringer om å undersøke mulighetene for å fortsette å avholde GF der.

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Vår hovedsponsor:
Side 1 av 3

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

01-20

FIFe GA – Navn på delegater er sendt FIFe. Forslag og anbefalinger er under arbeid. Pr
18.3 er FIFes GA utsatt på ubestemt tid.

02-20

Terminliste/møtedatoer – se sist i referatet

03-20

Profilering/dekor burbilhenger, som i hovedsak vil bestå av å profilere NRR sammen med
noe nødvendig sandblåsing vil bli forsinket pga. smittesituasjonen.

DK 06, 07 Sak 06, 07 og 08-19 gjelder samme person. Innklaget blir ilagt 5 – fem - års eksklusjon fra
08-19
NRR og NRR-tilsluttede katteklubber for systematiske brudd på NRRs GL 3, FIFe OR §
2.3.1 med tillegg for NRR, FIFe OR § 3.2 og § 3.3, FIFe OR § 4.2 m/ tillegg for NRR, samt
DiR 6 d) og e).
For å ikke ramme 3. part vil innklaget få rett til å rekvirere stamtavler til kull født frem til 70
dager etter vedtaksdato, og til å kreve stamtavler til tidligere fødte kull der det pr. d.d. er
mangler ved stamtavlerekvisisjonene eller manglende betaling, men kun under forutsetning
av at alle mangler blir rettet og alle utestående krav blir betalt. Denne retten gjelder ikke
stamtavler til kull etter en katt som allerede er ilagt avlsforbud fra 02.05.2019 til 02.05.2021
av AR, eller andre senere kull der det medfører brudd mot bestemmelsene i OR § 3.3.
Innklaget får en prøvetid etter eksklusjonen på 2 - to – år
Sakene er behandlet mellom styremøter.
DK 09-19 Saken gjelder salg av kattunger uten stamtavle (ikke registrert kattungene i NRR). Saken er
forsøkt løst på laveste nivå før den ble oversendt DK. Styret støttet DKs innstilling og
oppdretter er ilagt 1 års suspensjon fra NRR og NRR-tilsluttede klubber.
Saken er behandlet mellom styremøter, før NRRs GF.

Eventuelt: 04-20: Koronavirus og smittespredning
Det ble diskutert generelt rundt dette med følgene av lokal smitte i landet.
Noen av klubbene med nært forestående utstillinger, hadde gitt signaler om mulige
avlysninger. NRRs styre ønsket å gi sitt bifall til klubbene uansett avgjørelse ifbm
situasjonen.
Etter styremøtet har situasjonen på landsbasis endret seg dramatisk, og for NRRs del er flere
utstillinger allerede avlyst og noen klubber har besluttet å avvente en avgjørelse, for så å se
om utstillingene kan gjennomføres.
De klubbene som har oppsatt utstilling fram i tid, ber vi være obs på kontrakter ifht hall, og
dommerreiser, m.fl. (med tanke på avbestilling og frister.)
Dette vil i utgangspunktet føre til økonomiske konsekvenser for de så langt berørte
klubbene. Vi har merket oss en gryende dugnadsånd blant utstillerne, hvor de donerer hele
eller deler av påmeldingsavgiften til arrangørklubben. Dette synes NRRs styre er meget fint
og oppløftende for å sikre fortsatt klubbdrift.
Dette vil påvirke hele NRR på en eller annen måte, ikke bare i forhold til utstillinger men
også når det gjelder import og avl.
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Det ble vedtatt at kontoret kunne benytte seg av hjemmekontor når de mente behovet for
dette ble aktuelt. Det har i ettertid kommet anbefalinger fra myndighetene om at de som har
mulighet til å benytte hjemmekontor skal gjøre det.
NRRs kontor er fullt operativt også med hjemmekontor, og det er ingen kø på importer og
stamtavler pr nå.
Økonomi: Den økonomiske situasjonen følges nøye, da smittesituasjonen rundt koronavirus også kan
ha ringvirkninger og påvirke NRRs økonomi.
Rapporter fra komiteer
AR
Ikke mottatt
UK
Ikke mottatt
HU
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Ikke mottatt
NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de
oppsatte styremøtene, men at det denne gangen var kort varsel da innkalling kom nært opp til
møtet.
Fremtidige møtedatoer:
Planlagt 16.april, 14. mai, 18. juni og 20 august, med forbehold om endringer pga
smittesituasjonen.
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